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ÚVOD: 

 
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JEVANY 
 
Obec Jevany leží ve správním obvodu Obce s rozšířenou působnosti Říčany. Zastupitelstvo obce 
Jevany rozhodlo o zpracování územního plánu dne 29.9.2016 usnesením č. 2016-11-126. Určeným 
zastupitelem pro pořízení je Ing. Václav Svoboda. 
Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje (dále též „pořizovatel“), 
je úřad územního plánování příslušný k pořízení Územního plánu Jevany podle § 6 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„stavebního zákona“). Zastupitelstvo obce Jevany je správní orgán příslušný k vydání Územního plánu 
Jevany podle § 6 odst. 5 stavebního zákona. Zastupitelstvo obce vydává územní plán formou opatření 
obecné povahy na základě usnesení zastupitelstva. 
Obsah zadání ÚP je vypracován dle přílohy 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „vyhlášky č. 500/2006 Sb.“).  
 
 
Zastupitelstvo obce Jevany stanovuje pro zpracování územního plánu (ÚP) následující cíle a 
požadavky: 
Řešeným územím je katastrální území Jevany. 
 

A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 

Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008) schválené vládou 20. 7. 2009 ve 
znění Aktualizace č. 1, schválené vládou ČR dne 15. dubna 2015 usnesením č. 276 vyplývají pro 
územní plán Jevany tyto požadavky: 

 
 zohlednit blízkost řešeného území k rozvojové ose OS5a – Rozvojová osa Praha- Jihlava, a 

rozvojové oblasti OB 1 – Metropolitní rozvojová oblast Praha: 
 

 zohlednit a respektovat republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje definované články 

 
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, 
jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich 
ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu 
s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního 
zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v 
čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému 
rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

 
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci 
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dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti 
řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.  

 
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve 
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, 
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

 
 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem 
je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a 
energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní 
důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  

 
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v 
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána 
lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů 
nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy 
krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny 
 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. 
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které 
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).  
 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho 
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. 
Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci 
veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 
 

PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 

Ze strategie regionálního rozvoje ČR vyplývají speciální podmínky stanovené pro Metropolitní oblast 
hl.m. Prahy, z kterých jsou nejdůležitější pro obec Jevany tato navrhovaná opatření: 
 

- Vytváření příznivých podmínek pro vznik a rozvoj inovativních malých a středních podniků, 
nabídka specializovaných podnikatelských služeb. 

- Podpora smíšených zón umožňujících kombinaci různých funkčních využití- bydlení, práce, 
rekreace apod. 

- Podpora konceptu místní ekonomiky (podpora místních lokálních firem) 
- Péče o veřejný prostor a veřejnou zeleň 
- Chytré hospodaření s energiemi (úspory energie v dopravě, energie z biomasy- komunální 

odpad, lokální obnovitelné zdroje energie) 
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- Vybavenost území kvalitními službami v oblasti sociální péče a zdravotnictví, zajištění 
dostupnosti služeb. 

- Dobudování infrastruktury pro volnočasové kapacity (sport, rekreace, zájmová a spolková 
činnost) 

 
 
 
 
 
 
 
 
POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM 

Stanovení priorit územního plánovaní pro zajištění udržitelného rozvoje 

 Návrh ÚP musí být v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, tedy se Zásadami 
územního rozvoje Středočeského kraje ve znění jejich 1. aktualizace (dále jen „ZÚR SK“). 
Zejména ctít priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
(příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel kraje) 
stanovené v odst. (01), (06) a (07) ZÚR SK. 

 
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského 

kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a 
udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje 
sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních 
plánů a při rozhodování o změnách ve využití území. 

 
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které 

vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit 
zejména na: 

a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; 

b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; 

c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské 
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit 
fragmentaci krajiny a srůstání sídel; 

d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny; 

e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů. 
 
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje 

zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se 
soustředit zejména na (dále uvedeny zásady týkající se ÚP Jevany): 
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá 

urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných 
prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení 
sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny; 

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, 
tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a 
přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento 
volné zeleně v zastavěném území 

c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - vytvářet podmínky k vyššímu 
využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech: 
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- poznávací a kongresové turistiky, 
- cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území hl. m. Prahy a 

dalších rozvojových oblastech, 
- krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti Praha. 

 
 
 ZÚR Středočeského kraje nevymezuje na řešeném území, rozvojové osy, oblasti ani specifické 

oblasti krajského významu. 

 Návrh ÚP musí respektovat cílovou charakteristiku krajiny – krajina zvýšených hodnot 
kulturních a přírodních H 18 včetně územních podmínek pro její zachování nebo dosažení 
uvedených v ZÚR SK takto: 

 
(206) ZÚR stanovují tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování 

o nich (dále uvedeny zásady týkající se ÚP Jevany): 
a) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména 

strukturu krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní 
charakteristiky krajinného rázu; 

c) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich 
ochrany; 

d) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových 
území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině; 

e) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět 
rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit; 

f) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a 
tvarově vhodnými stavbami; 

g) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s požadavky na ochranu 
krajinného rázu; 

h) při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit 
pozitivní charakteristiky krajinného rázu (§ 12 zákona č. 117/1992 Sb.) vyhodnotit jejich 
možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat. 

 
(207) ZÚR stanovují pro úkol pro územní plánování: 

upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy v územních plánech na 
základě podrobnějších informací dostupných na této úrovni řešení dotčeného správního 
území. 

 

(220) ZÚR vymezují krajinu zvýšených hodnot v územích odpovídajícím těmto charakteristikám: 

a) větší výskyt lokalit vyšší přírodní nebo kulturní hodnoty; jejich rozsah přesahuje běžný 
průměr, ale není důvodem zájmu ochrany přírody a krajiny; 

b) její ochranu umožňuje v řadě případů vymezení přírodních parků. 

 

(221) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich: 

a) zachování stávajících přírodní a kulturních hodnot; 

b) neohrozit důvody ochrany přírodních a krajinářských hodnot. 
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Přehled limitů a jevů ze ZÚR SK 

- zařazení území do typu krajiny H – krajina zvýšených hodnot 
- komunikace I., II. a III. třídy 
- EVL Natura 2000 Voděradské bučiny (CZ 021 0027), Šáchovec (CZ 021 3005) 
- nadregionální biocentrum NC 27 Voděradské bučiny 
- nadregionální biokoridor NK 65  
- hranice ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 
- Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny 
- Přírodní památka Šáchovec 

 
 
POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMŮ A 
ROZBORŮ 

 Z ÚAP ORP Říčany (4. úplná aktualizace z r. 2016) byly vyhodnoceny následující problémy a 
střety v území:  
 

- nedořešená koncepce zásobování území plynem 

- lokální zdroje znečištění na tuhá paliva u rodinné zástavby 

- výskyt významných vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťující ovzduší 

- řešení stávající zastavěnosti a míry jejího využití na plochách PUPFL 

- rozšiřování zastavěných ploch a zástavby na úkor PUPFL a ZPF 

- zastavitelné plochy jsou vymezeny na území lesního porostu – ohrožení plnění funkcí lesa 

- nebezpečí narušení hodnot krajinného rázu živelnou výstavbou, spolu s překročením meze 
přiměřenosti rozvoje výstavby v obci, např. nadměrnou suburbanizační výstavbou nebo 
nevhodnou transformací chat a chatových osad na trvalé bydlení bez regulace 

- omezená nabídka ploch pro dopravu v klidu (sezónní nároky). 

- nedostatečná nabídka služeb pro cestovní ruch 

- nedostatek ploch pro rozvoj občanské vybavenosti veřejné infrastruktury a komerční 
občanské vybavenosti 

- absence veřejných prostranství a veřejně přístupných sportovních ploch 

- nevyjasněné event. nevhodné využití bývalého rekreačního areálu (brownfield) ul. Lesní 

- nedostatečný rozvoj čistých a ekologických zdrojů energie (plyn, fotovoltaika, biomasa, 
tepelná čerpadla) 
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- respektovat veškeré limity využití dle ÚAP Říčany (OP technické infrastruktury, objekty a 
plochy památkové péče, ochrana přírody a krajiny) 

- Vzhledem k stáří platného územního plánu je v rámci vymezení prvků ÚSES mnoho 
nepřesností a celkový nesoulad s širším okolím a ZÚR SK. Ve fázi návrhu nového územního 
plánu budou jednotlivé prvky ÚSES upřesněny dle platné ZÚR SK a zajištěny návaznosti na 
okolní katastry 

- Hranice všech skladebných částí ÚSES budou vymezovány přednostně mimo stávající střety 
zájmů resp. mimo rozvojové plochy, prioritně v detailu hranice pozemků parcel.  Pokud 
takovéto vymezení nebude možné, budou volena taková řešení, která umožní střety 
minimalizovat.  

 

 
 Všechny uvedené relevantní problémy je nutné zohlednit v návrhu územního plánu. Zejména 

v části odůvodnění územního plánu je nutné reagovat na detekované problémy, pokud jsou 
řešitelné v územně plánovací dokumentaci, a zdůvodnit jak se s těmito problémy projektant 
ÚPD vypořádal. 

 
 

Přehled limitů dle ÚAP Říčany 

Ochranná pásma (OP) technické infrastruktury 

 

1) nadzemní vedení el. energie do 35 kV - vodiče bez izolace  -  7 m (10 m) od krajního 
vodiče na obě strany 
vodiče se základní izolací  -  2 m od krajního 
vodiče na obě strany 
závěsná kabelová vedení  -  1 m od osy na 
obě strany 
 

2) Stožárové a věžové el. stanice (TS) - 7 m od vnější hrany půdorysu všemi směry 
3) Kompaktní a zděné el. stanice (TS) - 2 m od vnějšího pláště stanice všemi směry 
4) Podzemní telekomunikační vedení - 1,5 m od krajního vodiče na obě strany 
5) Nadzemní telekomunikační vedení - 1 m od krajního vodiče na obě strany 
6) Vodovodní přivaděč pitné vody - 1,5 m od vnějšího líce na obě strany 
7) Vodojem - 20 m od oplocení, paty násypu 
8) Přivaděč splaškové kanalizace - 2 m od vnějšího líce na obě strany 
9) Čistírna odpadních vod, pásmo 

ochrany prostředí 
- 25 m od zakrytých objektů všemi směry 

10) Komunikace I. třídy  Ochranný prostor ohraničený svislými 
plochami do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 
m od osy přilehlého jízdního pruhu 
 

11) Komunikace II. a III. třídy - Ochranný prostor ohraničený svislými 
plochami do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 
m od osy přilehlého jízdního pruhu 

 

Objekty a plochy památkové péče 

- kostel sv. Jiří a zaniklá ves Aldašín, ev. č. 35419/2-3124; 

- zaniklá ves Dubina, archeologické stopy, ev. č. 29555/2-3430 
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Ochrana přírody a krajiny 

 vzdálenost 50 m od lesa  -  VKP ze zákona 

 vodní plochy, toky a nivy  -  VKP ze zákona 

 všechny plochy lokálního systému ekologické stability 

 manipulační pásmo podél vodních toků 6-8 m od břehové čáry 

 nadregionální biocentrum NC 27 Voděradské bučiny 

 nadregionální biokoridor NK 65  

 ochranná zóna nadregionálního biokoridoru 

 ochrana ploch Natura 2000 – Voděradské bučiny CZ0210027, Šáchovec CZ0213005 

 Národní přírodní rezervace Voděradské Bučiny 

 Přírodní památka Šáchovec 

 památný strom 
 

Ostatní limity v území 

- území s archeologickými nálezy 

 
A.1. POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI 

A.1.1. Požadavky na rozvoj území obce 

- nenavrhovat v území nové solitérní zastavitelné lokality, které přímo nenavazují na stávající sídla 
- rozvíjet obec jako klidové obytné sídlo s podílem rekreace 
- obytná zástavba a rekreační využití území zde budou nadále nejvýznamnějšími směry rozvoje 

území a je nutné pro ně připravit vhodné podmínky  
- zachovat zemědělské využití krajiny 
- funkční využití stanovovat polyfunkčně, ne monofunkčně, vytvářet podmínky pro polyfunkční 

charakter a rozvoj sídla 
- zásadně zachovat všechny plochy krajinné zeleně včetně lokálního a regionálního ÚSES 
- navrhnout vhodné plochy pro obecní i komerční občanskou vybaveností (včetně ploch pro sport a 

zařízení pro kulturu) 
- nenavrhovat a nerozvíjet plochy pro individuální rekreaci 
- upřednostňovat více intenzivní rozvoj území než extenzivní do přilehlé krajiny 
- při návrhu rozvojových ploch zohlednit ochranné pásmo komunikací z hlediska hygienických 

hlukových limitů 
- doplnit zástavbu obce o veřejná prostranství a veřejnou zeleň 
- navrhnout plochy izolační a segregační zeleně pro přirozenější přechod zástavby do volné krajiny 
- zvážit možnosti rozvoje sociální a zdravotní péče v obci 
- vzhledem k vysokému procentu dojíždění najít vhodné plochy pro rozvoj pracovních příležitostí 

v místě 
- v zastavěných a zastavitelných plochách budou zohledněny pozemky s vydaným územním 

rozhodnutím nebo stavebním povolením 
- v návrhu územního plánu mohou být zahrnuty i další funkční plochy na základě vhodnosti 

umístění 
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- v novém ÚP nebude navrhována územní rezerva (výhled) pro obytnou zástavbu na severovýchodě 
od stávající zástavby (severovýchod od ul. Jana Špáty) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1.2. Požadavky na urbanistické řešení 

- zachovat a charakter zástavby s jejími nejlepšími hodnotami včetně zachování veřejně přístupné 
zeleně v různých formách 

- definovat podmínky pro zachování urbanistické struktury v původním jádru sídel (ráz území 
veřejných prostor- ulic, členění veřejných prostranství, výška zástavby, apod.) 

- zachovat všechny historické památky, významné urbanistické lokality a architektonicky významné 
objekty včetně jejich okolí bez narušení 

- maximálně zachovávat volné nezastavěné části krajiny bez navrhování nových solitérních staveb 
nebo nových skupin staveb 

- novou obytnou zástavbu navrhovat ve formě RD městského, smíšeného a případně venkovského 
typu, nenavrhovat obytné domy 

- vyhodnotit možnost převodu individuálních rekreačních objektů na trvalé bydlení a stanovit 
podmínky v souladu se stavebním zákonem 

- nově vymezené plochy s chráněnými prostorami vně i uvnitř objektů situovat do míst, které 
splňují hygienické limity hluku a emisí, případně navrhnout jejich eliminaci 

- plochy výroby a skladování navrhovat pouze uvnitř stávajícího průmyslového areálu Bohumil 
- pro zemědělskou prvovýrobu a lesní hospodářství navrhnout rozvoj v návaznosti na stávající 

plochy v potřebném rozsahu, nenavrhovat nové lokality 
- územní plán stanoví funkční a prostorové podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití 

všech typů 
 

A.2. POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

A.2.1. Požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu 

- zohlednit dobré dopravní napojení na vyšší správní celky 
- pro nové rozvojové plochy budou navrženy potřebné komunikace dle nároků na intenzitu 

dopravy, ale vždy s potřebnými chodníky a veřejnou zelení. Navržená dopravní infrastruktura musí 
odpovídat vyhl. č. 501/2006 Sb.. Navrhnout zklidnění dopravy formou obytných zón 

- prověřit potřebu nových odstavných a parkovacích ploch, především u ploch občanské 
vybavenosti 

- stanovit podmínky parkovaní pro obytnou zástavbu 
- nové lokality musí mít vždy alespoň dvě napojení na okolní komunikace (zajištění obslužnosti 

území v případě havarijních situací) 
- zachovat všechny stávající turistické cesty, cyklotrasy a naučné stezky (Penčický okruh, 

Voděradské bučiny) včetně neznačených rekreačních cest, zachovat prostupnost území a krajiny 
- do ÚP bude zapracován generel cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje 



ÚP Jevany  -  Návrh zadání  11 

 

A.2.2. Požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu 

- prověřit a případně navrhnout rozšíření kapacit technické infrastrukturu dle rozsahu stávajících a 
zastavitelných ploch v sídle 

- ÚP navrhne možnosti a podmínky využití alternativních, ekologicky šetrných zdrojů energie 
- systém zásobování pitnou vodou zůstane stávající z vodojemu Jevany, stávající síť bude rozšířena 

dle potřeby, bude upřednostňován veřejný vodovod před individuálními zdroji pitné vody, je 
nutné ověřit kapacity pro nová zastavitelná území 

- stávající systém gravitační splaškové kanalizace s menším podílem tlakových stok zůstane 
zachován a bude rozšířen 

- realizace nových rozvojových ploch bude podmíněna napojení na centrální ČOV 
- stávající ČOV bude v ÚP zachována, případně rozšířena, podle navrženého rozvoje obce  
- dešťové vody je nutné likvidovat v maximální míře na území spadu přednostně zasakováním 

(pokud to místní hydrogeologické podmínky umožní) nebo shromažďováním v retenčních nádržích 
(zpomalení odtoku, postupné zasakování, využití pro zálivku). To platí i pro komunikace a 
zpevněné plochy 

- bude posouzena možnost vytvoření retenční nádrže (suchého poldru) v severní části sídla Jevany  
- v návrhu grafické části UP budou zakresleny meliorované plochy, které budou podmínečně 

využitelné pro zástavbu při zachování funkčnosti meliorací 
- zásobování elektrickou energií bude vyhodnoceno s nárůstem nově zastavitelných ploch, budou 

navrženy nové trasy a případně trafostanice. Stávající systém bude maximálně zachován 
- bude zváženo zásobování zemním plynem STL jako ekologicky šetrnějšího zdroje energie 
- stávající telekomunikační a datová síť zůstane plně zachována, budou respektovány všechny trasy 

dálkových napojení. Bude posouzena možnost lepšího pokrytí území sdělovacími a datovými 
rozvody 

- nové nebo rekonstruované trasy všech zásobování el. energií i komunikační a datové sítě 
navrhovat jako podzemní 

- bude respektován stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem smluvní firmou mimo řešené 
území, sběrný dvůr nebude navrhován z důvodu ekonomiky provozu a záboru ZPF, nebudou 
navrhovány plochy pro novou skládku komunálního odpadu 

 
 Pro nové zastavitelné plochy, které budou vyžadovat vybudování dopravní nebo technické 

infrastruktury, budou vyznačeny koridory dopravní a technické infrastruktury od bodů napojení. 
Inženýrské sítě proto budou graficky znázorněny včetně hlavních uličních sítí jako koridory 
technické infrastruktury. Zastavitelná plocha nebude graficky podrobněji řešena, pokud nebude 
tímto řešením potřeba vyjádřit určitý urbanistický záměr nebo vymezit veřejně prospěšnou 
stavbu. Pro možnost posouzení kapacity technické infrastruktury bude u zastavitelných ploch 
uvažováno s velikostí pozemku 1 000 m2 na 1 rodinný dům (2,6 osoby / 1 rodinný dům). 

 

A.2.3. Požadavky na veřejné občanské vybavení 

- podpořit rozvoj občanské komerční vybavenosti návrhem smíšených obytných zástaveb 
s možností rozvoje služeb, obchodů, nerušící výroby a podnikatelských aktivit i s možností 
výstavby samostatných objektů pro tyto činnosti 

- prověřit potřebu nových plochy pro sport a rekreaci včetně dětských hřišť 
- prověřit potřebu nových ploch pro umístění obecní občanské vybavenosti a veřejné infrastruktury 
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- určit plochy v zastavěném území s možností doplnění vybavenosti ve stávajících prolukách a 
objektech, nebo s náhradou obytné zástavby občanskou komerční vybaveností 

 
 

A.2.4. Požadavky na veřejná prostranství 

- navrhnout novou koncepci veřejné zeleně s využitím stávajících a nových veřejných prostranství 
- prověřit potřebu vymezení nových ploch veřejných prostranství s veřejnou zelení, dětskými a 

event. víceúčelovými hřišti 
- prověřit možnost revitalizace břehů Jevanského rybníku za účelem vytvoření plnohodnotného 

veřejného prostoru s možností sportovních či jiných rekreačních aktivit 
- stanovit využití veřejných prostranství a prostorové podmínky i pro parkování a tech. zařízení 

A.3. POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Návrh ÚP musí plně respektovat všechny stávající přírodní hodnoty bez jakéhokoliv narušení 
 
- zohlednit a respektovat republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 

rozvoje definované články, (21), (22) 
- respektovat cílovou charakteristiku krajiny – krajina zvýšených hodnot kulturních a přírodních H 

18 – včetně územních podmínek pro její zachování nebo dosažení uvedené v odst. (206), (207), 
(220), (221), ZÚR SK 

- zachovat v co nejvyšší míře stávající plochy lesů a vzrostlé střední a vysoké zeleně uvnitř 
zastavěného území obce 

- prvky lokálního ÚSES budou prostorově vymezeny v kontaktu se zástavbou do úrovně parcel 
- nezasahovat žádným způsobem do Evropsky významné lokality EVL CZ0210027 Voděradské 

bučiny a EVL CZ0213005 Šáchovec mimo zachování stávajícího využití  
- žádné změny funkčního využití nesmí být prováděny v území nadregionálního biokoridoru NK 65 a 

jeho ochranné zóny, ani v nadregionálním biocentru NC27 Voděradské bučiny 
- respektovat požadavky na ochranu skladebných částí lokálního ÚSES včetně zpřesnění vymezení 

jednotlivých prvků a zajištění návaznosti na okolní katastry. V tomto území nebudou navrhovány 
zastavitelné plochy mimo nutných ploch pro trasy a zařízení technické a dopravní infrastruktury 

- navrhnout plochy přírodně segregační a izolační zeleně na okrajích obce jako přechodový prvek 
mezi zástavbou a krajinou, kde je to vhodné a potřebné 

- zachovat krajinné prostředí se zvláštním důrazem na zachování lesních porostů a údolních niv 
potoků (údolí Jevanského a Bohumilského potoka, obora Aldašín, Kozojedský les)  

- zjistit stav vodní a větrné eroze a případně navrhnout opatření (zatravnění plochy, meze aj.) 
v podobě retenčních nádrží, úpravy břehů a koryt vodních toků aj. 

- v nezastavěném území upřesnit a definovat výčet stavebních záměrů, které není vhodné 
umísťovat do místní krajiny s odkazem na § 18 odst. 5 stavebního zákona, především pak zamezit 
rozvoji velkoplošných zdrojů el. energie typu fotovoltaických nebo větrných elektráren, jako 
nepřiměřeného zásahu do krajinného rázu, totéž platí pro stavby a zařízení pro zemědělství a 
údržbu krajiny, vysílací věže a zařízení mobilních operátorů (BTS stanice, stožáry) 

- bude posouzena možnost doplnění dopravní zeleně ve formě stromořadí nebo alejí 
- bude posouzena možnost doplnění ploch zeleně smíšeného nezastavěného území 
- ÚP prověří možnost vybudování retenčních nádrží dešťových vod nebo suchých poldrů (např. 

v lokalitě Kociánka) 
- stávající vodní toky a nádrže i v zastavěném území budou plně zachovány včetně přilehlých 

nivních ploch 
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- v řešeném území nebude povoleno oplocování pozemků mimo zastavěného a zastavitelného 
území, kromě ploch s chovem zvířectva, kde bude oplocení umožněno ve formě ohradníků nebo 
dřevěných bradel, nebo ploch lesních školek- výsadba nových lesů 

- podél vodních toků bude zohledněno pásmo sloužící k zajištění údržby vodního toku (šíře 6-8 m) 
- ÚP zohlední v návrhu území ve vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků. 
- při zpracování ÚP nutno dbát zásad ochrany zemědělského půdního fondu, zejména 

minimalizovat zábory zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany 
- do návrhu územního plánu budou promítnuty požadavky obecné ochrany přírody a krajiny 

zejména formou regulativů, vztažených k plochám s rozdílným funkčním využitím 
 
 

B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení využití, 
které bude nutné prověřit 

V území nejsou vymezeny plochy koridorů a územních rezerv dle nadřazené územně plánovací 
dokumentace. Při zpracování návrhu ÚP je možné tyto plochy doplnit dle odůvodněné potřeby. 

 

C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 
předkupní právo 

Návrh ÚP prověří a vymezí plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a 
asanace v členění: 
 
- pozemky, pro které lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit podle § 170 

zákona č. 183/2006 Sb. (veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, veřejně 
prospěšná opatření, stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, asanace území) 

- pozemky, pro které lze uplatnit možnost předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění 

- pozemky, pro které lze uplatnit možnost předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb. a zároveň pro které lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit podle § 170 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 

 
V návrhu ÚP budou prověřeny a vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně 
prospěšná opatření zejména v těchto oblastech: 
 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura 
- požadavky na založení ÚSES a VKP 
- opatření ke zvýšení retenčních schopností území 
- zajištění ploch pro občanskou vybavenost veřejné infrastruktury včetně veřejných prostranství 

a veřejnou zeleň 
- opatření na ochranu archeologického a kulturního dědictví 

 
D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 

o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 
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Návrh prověří potřebu vymezení ploch, ve kterých bude rozhodování podmíněno pořízením 
územní studie, regulačního plánu či dohody o parcelaci, a rozhodne o zařazení do ÚP, pokud to 
bude účelné. 

 
E.  Požadavky na zpracování variant 

S ohledem na rozsah území, dříve zpracovanou dokumentaci ÚPO, doplňujících průzkumů a 
rozborů včetně aktualizovaných ÚAP ORP Říčany se zpracování návrhu ÚP ve variantách 
nestanovuje. 

 
 

F.  Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání 
obsahu jeho odůvodnění 

 Návrh ÚP bude zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a v souladu s prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 500/2001 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti (vše v úplném a platném znění). Návrh ÚP bude zpracován pro celé správní 
území tj. katastrální území Jevany. 
 
ÚP bude obsahovat: 
Návrh: 

Textová část v rozsahu části I. přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění 

Grafická část: 

Výkres základního členění       1 : 5 000 

Hlavní výkres        1 : 5 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1 : 5 000 

Výkres koncepce uspořádání krajiny      1 : 5 000 

Koncepce veřejné infrastruktury (event. v samostatných výkresech)  1 : 5 000 

dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace)    1 : 5 000 

 
 
Odůvodnění: 
Textová část v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění 
Grafická část: 
Koordinační výkres        1 : 5 000 
Výkres širších vztahů              v měřítku ZÚR nebo podrobnějším  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1 : 5 000 
 

 Podkladem výkresů grafické části, kromě výkresu širších vztahů, bude státní mapové dílo – 
katastrální mapa, aktuální stav. Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku 
jednotlivých výkresů.  

 
Návrh bude vypracován a předán: 
- ve 2 vyhotoveních tištěných a 2 x digitálně na nosiči CD pro společné jednání 
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- pokud budou nutné úpravy návrhu po společném jednání pak v 1 vyhotovení tištěném pro 
Krajský úřad Středočeského kraje a 1x digitálně na CD 

- ve 2 vyhotoveních tištěných pro veřejné projednání a 2 x digitálně na CD pro veřejné projednání 
(s případnými úpravami dle vyjádření KUSK SK a dalšími vyvolanými úpravami) 

- ve 4 vyhotoveních tištěných a 4 x digitálně po veřejném projednání (upravené po všech 
projednáních)  
 

 
 
 
 
 
- Konečné zpracování dokumentace bude uloženo: 
- 1 x Obecní úřad Jevany 
- 1 x Městský úřad v Kostelci nad Černými lesy, stavební úřad 
- 1 x Městský úřad v Říčanech, odbor regionálního rozvoje a územního plánování 
- 1 x Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje  

 

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území 

Krajský úřad Středočeského kraje ve svém stanovisku k návrhu zadání posoudí vliv předložené 
koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a zároveň posoudí požadavek na 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, zda podle § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. bude 
zpracována dokumentace vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo posouzení vlivu 
záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.  


